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زية للواء هوحتديد سقف اجل اختبارإجراء  يف أثناءالشمالية العسكرية املنطقة 
 أمير برعام. اللواءبرفقة قائد املنطقة الشمالية وذلك املدرعات، 

يف يجري يف الوقت احلايل زية هوحتديد سقف اجل وأضاف البيان أن اختبار
يف هضبة اجلوالن،  "إلياكيم"قاعدة التدريبات التابعة لقيادة املنطقة الشمالية 

زية القوات للقتال يف لبنان ويشمل خمتلف السيناريوهات هووهدفه فحص ج
  والتحديات املتنوعة.

خالل زيارته مع الضباط واجلنود حتدث رئيس هيئة األركان  وأوضح البيان أن
ارئ، يف فترة مليئة بالتحديات وكجزء من مواجهة موضوع اجلهوزية للطو بشأن

 كورونا. فيروستفشي 

 هذه األيام أكثر صرامة أصبحتيش اجليف اجلهوزية وقال كوخايف إن تعليمات 
يستطيعون البقاء يف احلجر  وأكد أن السكان ه،احلفاظ على قدراتاجليش  ىوعل

اجلنود على  وحث. يش ال يستطيعوناجلالصحي داخل منازلهم غير أن جنود 
  استغالل كل حلظة تدريب وكل حلظة فراغ للتدرب والتأهيل ليكونوا جاهزين.

  

  فاوضاتامل إزاء ينفلسطينيالإسرائيل لن تستمر يف انتظار موقف [غانتس: 
  ]دون موافقتهممن حتى  وستقوم بالدفع قدماً بعدد من األمور

  
  24/6/2020"معاريف"، 

  
 [رئيس أزرق أبيض] أنهس تبني غانورئيس احلكومة البديل وزير الدفاع  أكد

ن بأ وأعرب عن أملهتصبح إسرائيل دولة ثنائية القومية  أنسيسعى لتفادي 
طار حوار مع الواليات املتحدة ودول العامل والفلسطينيين إيتحقق هذا الهدف يف 

 ذا أرادوا املشاركة يف هذه العملية.إ

الشؤون العسكرية يف  مراسلي خاص عقده معمؤتمر صحايف غانتس يف  وقال
إسرائيل لن تستمر يف انتظار  وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أمس (الثالثاء)، إن



 عند االقتباس يرجى ذكر املصدر
 
4 

أو عدم الدخول، بل ستقوم بالدفع الدخول يف مفاوضات  إزاء ينفلسطينيالموقف 
  دون موافقتهم. من حتى قدماً بعدد من األمور

الرئيس األميركي دونالد سؤولة لتنفيذ خطة لية املاآل وأشار إىل أن حزبه سيطرح
 لتسوية النزاع مع الفلسطينيين املعروفة إعالمياً باسم "صفقة القرن"،ترامب 

  رض الواقع.أ يفا يحدث ر عمّهذه اخلطة هي األوىل التي تعبّ  وشدّد على أن

 أن هناك ثمناً مشيراً إىل ،حزبه يشارك ويؤثر يف اتخاذ القرارات وقال غانتس إن
أنه غير  أشار إىلكما يتم فعل شيء. ثمن إن مل  قوم بها وهناك أيضاًيخطوة  للك

أو يف  املقبل يوليوتموز/تم املباشرة يف تنفيذها مطلع تأن خطة الضم سبواثق 
   وقت الحق.

وشدد غانتس على التزامه بضمان أن تظل إسرائيل آمنة ويهودية وديمقراطية 
ما يمكن أن تضمنه خطة ترامب على أفضل  هو أكد أن هذا، وومزدهرة اقتصادياً

 .وجه

 .هذهغانتس  تصريحات "سالم اآلن"الوانتقدت حركة 

عن تعهده غانتس بعد أن تراجع  صادر عنها أمس إنهوقالت احلركة يف بيان 
الرجل الذي تعهد  ، مشيرة إىل أنباستبدال نتنياهو حتول إىل مساعده الرسمي

 .الشرق األوسطمنطقة دف إىل إشعال بإحالل السالم تطوع ملشروع يه

   
  [مقتل شاب فلسطيني عند حاجز عسكري

  بالقرب من القدس بحجة حماولة تنفيذ عملية دهس]
  

  24/6/2020"هآرتس"، 
  

رئيس  ل أمين سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقاتحمّ
الشرطة بنيامين نتنياهو املسؤولية الكاملة عن إعدام اإلسرائيلية احلكومة 

العسكري  حاجز الكونتينر عاماً) عند 26(أحمد عريقات  اإلسرائيلية الشاب
 بالقرب من بلدة أبو ديس أمس (الثالثاء).
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لكون اجلنائية الدولية احملكمة وقال عريقات إن نتنياهو يجب أن يمثل أمام 
الذي  إياد احلالققبله الشاب تماماً كما أعدموا عريقات بدم بارد  أعدموا جنوده

  يعاين التوحّد.

شاب مقتل  كان بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة اإلسرائيلية أعلنو
قاد  أن عند أحد احلواجز العسكرية بعد أفراد الشرطةبرصاص  أمسفلسطيني 

 هم.دهس حماوالً همسيارته يف اجتاه

من قرب بالنقطة تفتيش يف بلدة أبو ديس تل عند قُ الشاب وأضاف البيان أن
قاد سيارته بسرعة باجتاه شرطية يف حرس احلدود أصيبت  بعد أن القدس

بإطالق النار قاموا أفراد شرطة احلدود يف املكان وأشار إىل أن  بجروح طفيفة.
  فأصابوه بجروح تويف متأثراً بها يف وقت الحق. الشابعلى 

  
  تشهد ارتفاعاً يف عدد إصابات كورونا[نتنياهو: سيتم إغالق مناطق 

  ]ع املصابين بالفيروسلتتبّ  "الشاباك"لتجديد برنامج جهاز  وسنسعى
  

 24/6/2020"معاريف"، 

  
أن احلكومة  أمس (الثالثاء)بنيامين نتنياهو اإلسرائيلية أعلن رئيس احلكومة 

يف عدد اإلصابات بفيروس كورونا، وكذلك  مناطق تشهد ارتفاعاًستقوم بإغالق 
ع املثير للجدل لتتبّ  "]الشاباك["لتجديد برنامج جهاز األمن العام  ستسعى

  .املصابين بالفيروس

بفيروس كورونا اجلديدة  اإلصابةيف عدد حاالت  حاداً وشهدت إسرائيل ارتفاعاً 
موجة ثانية  أثار خماوف من حدوث األمر الذيين، ئتافعلى مدار األسبوعين ال

إىل توجيه املستشفيات يف جميع أنحاء  الفائت ودفع وزارة الصحة يوم األحد
 .البلد لالستعداد إلعادة فتح أقسام فيروس كورونا

بالفيروس جديدة حالة إصابة  487إنه تم تشخيص  أمسوقالت وزارة الصحة 
وأظهرت  .307عند  املاضية بينما ظل عدد الوفيات ثابتاً 24 الساعات الـخالل 
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- 200األرقام استمرار االجتاهات التصاعدية من األسبوع املاضي الذي شهد 
يف معظم األيام وزيادة مطردة يف عدد املرضى الذين يف حالة  حالة يومياً 300

 .خطرة

أنه يتم النظر يف فرض قيود على بعض أحياء  مصادر يف وزارة الصحةوأفادت 
والتي  إسرائيل]شمال [ ةيف مدينة طبري م [املتشددون دينياً]احلريدياليهود 

يف اإلصابات بالفيروس، باإلضافة إىل بعض املناطق يف  حاداً شهدت ارتفاعاً
 .مدينتي بات يام وإلعاد

كورونا يف ل وقال وزير الصحة يويل إدلشتاين خالل جولة يف منشآت خمصصة
 .حملية داًإن احلكومة ال تنوي إعالن إغالق تام بل ستفرض قيو إسرائيل،وسط 

بما يف ذلك  ،من التقارير عدداً أمسوكانت وحدة عسكرية أصدرت يف وقت سابق 
ع مرضى فيروس اجلغرافية لتتبّاخلليوي على استخدام بيانات الهاتف  ثتقرير ح

التي عادة ما تكون خمصصة  "الشاباك"كورونا عن طريق استخدام إجراءات 
يف بالفيروس معدل اإلصابة  وأشار التقرير إىل أن .لعمليات مكافحة اإلرهاب
كل  ويتضاعف عدد املرضى النشطين حاليًا % يوميا8ًإسرائيل يزداد اآلن بنحو 

 .تسعة أيام

الذي استخدم كميات  "الشاباك"يف وقت سابق من هذا الشهر انتهى برنامج و
مرضى ع حركة وي وبطاقات االئتمان لتتبّيهائلة من بيانات الهاتف اخلل

ثالثة أشهر  نحوبعد  ،فيروس كورونا وأولئك الذين كانوا على اتصال وثيق بهم
كمة العليا أمرت احمللكن  ،إلشراف الكنيست البرنامج خاضعاً وكان  .من بدايته

من  اإلذن باستخدام هذه األدوات بدالً "الشاباك"قانون يمنح  وغاحلكومة بص
  .قتةوأنظمة الطوارئ امل
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  بموازاة ذلك، قال غانتس إنه مستعد لفتح حوار فوري ومباشر مع رئيس
ن ال مشكلة لديه يف أن يتوجه السلطة الفلسطينية حممود عباس، وأكد أ

إىل رام الله إلقناع عباس بالدفع قدماً بخطة السالم. وشدّد على أنه يفهم 
أنه سيقوم يف املستقبل هنا كيانان سياسيان مع اقتصاد متداخل فيما 
بينهما وتفوق أمني واضح إلسرائيل التي ستظل مسيطرة على غور األردن 

 ية.   والقدس املوحدة والكتل االستيطان

  
 يوآل غوزينسكي، باحث يف معهد دراسات األمن القومي

 22/6/2020، 1339"مباط عال"، العدد 

  
 إسرائيل، دول اخلليج، ومشكلة الضم

  
 ين، العالقات بين إسرائيل ودول اخلليج تطورت خالل العقدين األخير

، متداخلة أحياناً  ةتوازيم عدة قنوات يفوخصوصاً يف السنوات األخيرة 
استخباراتية ظلت بطبيعة األمر سرية؛ قناة  - لكن منفصلة: قناة أمنية

جتارية صامتة هي األُخرى؛ ويف السنوات األخيرة أيضًا  - اقتصادية
ات. باإلضافة إىل السرية التي تميز ثقافالبين قناة حوار بين األديان و

القات علنية، أقل تطورًا ع وقتأغلبية العالقات، بدأت أيضاً مع مرور ال
ن الطرفين، يف األساس كبار م مسؤولين، تشمل حالياً لقاءات بين نسبياً 
تمرير رسائل تشمل شغلوا يف املاضي مناصب رسمية، و شخاصبين أ

الفلسطينية  - علنية. يف الفترات التي شهدت فيها الساحة اإلسرائيلية
الوقت احلايل، وشملت إقامة تقدماً سياسياً كانت العالقات أكثر علنية من 

ب تقرّ  - ممثليات إسرائيلية رسمية يف عُمان وقطر. التأرجح يف العالقات
تفاعل مع عبّر عن  - بتعاد عن العالقة معهاأحياناً امن إسرائيل، و

اإليجابي  نسجامتها يف السياق الفلسطيني، وجسّد االاخطواتها وسياس
التطبيع مع إسرائيل، وبين بالنسبة إىل دول اخلليج بين املوقف من 

إزاء التسوية مع ها إسرائيل يف نظرهم جابية تتخذخطوات إي
  الفلسطينيين. 
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  مع استمرار هذه الدينامية، من املتوقع أن تؤدي خطوة الضم إىل تراجع
على وذلك لتطبيع مع إسرائيل، وخصوصاً العلنية منها. ل ةخمتلفجوانب 

تعد على رأس جدول أعمال هذه الدول الرغم من أن القضية الفلسطينية مل 
اليوم، وعلى الرغم من شكوك هذه الدول، وأحياناً من عدائها إزاء السلطة 
الفلسطينية و"حماس". مع ذلك، يمكن التقدير أن كالم كبار املسؤولين يف 

بجوانب  اًضرروع "الضريبة الكالمية"، وسيلحق دول اخلليج ليس من ن
 تناسبضافة إىل ذلك، من املتوقع قيام حالياً. باإل خمتلفة للتطبيع

إيجابي بين حجم الضم املتوقع وبين قوة معارضة اجلماهير العربية له، 
وبين حجم الضرر الذي ستتعرض له العالقات مع دول اخلليج. لكن يمكن 

حتى لو تأثر جرّاء تردي  ،أيضاً التقدير أن التعاون األمني الصامت
ة كبيرة ومستمرة. مع ذلك، ونظراً إىل أن العالقات، فإنه لن يتضرر بصور

إسرائيل أعطت طوال سنوات أهمية كبيرة للجانب العلني يف عالقاتها مع 
الدول العربية، وخصوصًا مع تلك التي ليست لديها عالقات رسمية معها 
على الرغم من املصالح املشتركة، فإن اإلضرار باجلوانب العلنية التي 

بير، سيكون له تداعيات استراتيجية سلبية تراكمت مع الوقت وبجهد ك
  بالنسبة إليها.

 ) حزيران/يونيو  12مؤخراً، نشرت صحف إسرائيلية مقال يوسف العتيبة
حزيران/يونيو يف  16يف "يديعوت أحرونوت")، ومقال نواف عبيد (

لسعودية، توجها فيهما مباشرة لحكومة اسابق لهو مستشار "هآرتس") و
 ن التطبيعنوع مبحد ذاتهما  ، وهمانيف املقاليلي. إىل اجلمهور اإلسرائي

  - لثني إسرائيل عن ضم مناطق يف الضفة الغربية يسعى الكاتبان –
وتضمّنا أيضاً تهديداً باملس بالعالقات مع إسرائيل، إذا جرى تنفيذ 
الضم. يف الوقت عينه، اقترح الكاتبان ضمناً على إسرائيل حتسين 

نوايا الضم. العتيبة ربط يف مقاله بين العالقات العالقات، إذا تخلت عن 
مع إسرائيل واحلوار بين األديان الذي ظهر يف السنوات األخيرة يف العامل 
العربي، وهدد ضمناً أيضاً بتضرره. وذكّر عبيد، من بين أمور أُخرى، 

 يف عبورها البالسماح لشركة طيران هندية بالسفر إىل إسرائيل، ومن
السعودية، كبادرة حسن نية جتاه إسرائيل، صحيح األجواء اجلوية 
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  متواضعة،  لكن يمكن التراجع عنها إذا نُفذ الضم. 
  موقف خمتلف قليالً من الضم عرضه أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون

اخلارجية يف اإلمارات، يف اخلطاب الذي ألقاه ضمن إطار مؤتمر اللجنة 
حزيران/يونيو.  18-14يف ) الذي عُقد AJCاألميركية ( -اليهودية 

أعرب قرقاش عن معارضته اتخاذ خطوات إسرائيلية أحادية اجلانب، 
فلسطينية. لكنه ميّز بين اخلالف يف  - وعن تأييده مفاوضات إسرائيلية

اآلراء مع إسرائيل يف القضية الفلسطينية وبين القدرة، ال بل احلاجة إىل 
  التعاون معها يف قضايا إقليمية أُخرى.

 ل العتيبة وكالم قرقاش حظيا بانتقادات حادة  على وسائل التواصل مقا
االجتماعي، يف األساس وسط الفلسطينيين. العتيبة، ألنه وصف إسرائيل 

ة إذا امتنعت من تعويضات متنوع" ووعدها باًعدوفرصة وليس كـ"
"السيطرة غير القانونية على أراض فلسطينية". وقرقاش، ألنه وعد ضمناً 

فّذت الضم. هذه االنتقادات التعاون مع إسرائيل حتى إذا ن باستمرار
وف زعماء الدول اخلليجية من املس بمكانتهم يف العاملين توضح تخ

العربي واإلسالمي، ومن غليان شعبي  يضر باستقرار أنظمتهم، إذا مل 
 -  يعبّروا عن معارضتهم للضم. باإلضافة إىل ذلك، إيران وتركيا

يمكن أن يحصدا نقاطاً بسبب  - لدول اخلليجاخلصمان اإلقليميان 
وا ظهرزعماء دول اخلليج يمكن أن ي ،معارضتهما للضم. مقارنة بهما

  ليس فقط تخلوا عن الفلسطينيين، بل كمتعاونين مع إسرائيل.أنهم وك
 ومر بتغيرات  هو متحرك موقف دول اخلليج إزاء القضية الفلسطينية

املاضي اشترطت دول اخلليج تطوير . يف يناألخير ينمعينة يف العقد
العالقات بينها وبين إسرائيل بتسوية سلمية شاملة بين إسرائيل 

عملياً. حالياً  وقفوالفلسطينيين. لكن يف السنوات األخيرة تآكل هذا امل
موقف الدول قريب أكثر من الصيغة التي عرضها عبيد يف مقاله، والتي 

بتحسن العالقات  سيرد عليه بحسبها، التقدم يف الساحة الفلسطينية
العلنية مع إسرائيل. هذا املوقف هو إىل حد بعيد تسوية بين املوقف 

 سعىاإلسرائيلي واملوقف الفلسطيني. رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو 
تحسين العالقات مع دول اخلليج إلعطاء األولوية ليف السنوات األخيرة 
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مؤيدو هذه لسطينية. وتفضيلها على القناة الفواملغرب العربي 
االستراتيجيا ادّعوا أنه يمكن استخدامها للضغط على الفلسطينيين من 
أجل إبداء مرونة واملوافقة على تسوية سياسية، بينما ادّعى منتقدوها أن 
الهدف منها يف الواقع قطع الطريق على عملية سياسية. وعلى أي حال، 

ني بين إسرائيل والدول التطبيع العلمظاهر عمل الفلسطينيون على كبح 
العربية، وخصوصاً دول اخلليج، لالحتفاظ به كورقة مقايضة يف 

  مواجهة إسرائيل.
  مع دول اخلليج يف عالقة يتطابق كالم املسؤولين الثالثة مع  ازدواجية

سنوات عديدة. يجب التذكير بأن مصدر هذه االزدواجية  إسرائيل طيلة
عالقات جيدة مع واشنطن،  سعي دول اخلليج للمحافظة على أيضاً

وخصوصاً على خلفية التهديد الذي تشكله إيران لهم. صحيح أن قدرة 
دول اخلليج على توثيق عالقاتها وإعطائها طابعاً علنياً حمدودة جرّاء 

الفلسطينية، لكن  - اجلمود السياسي املستمر على القناة اإلسرائيلية
فين، الذي يعتبر سرياً يف تهديدات مشتركة حتافظ على التعاون بين الطر

األساس، ويمكن التوقع أن مشكلة الضم إذا خرجت العملية إىل حيز 
التنفيذ، لن تقضم بصورة كبيرة التعاون األمني الصامت. يف كل األحوال، 
ستخرج إيران رابحة من تطبيق خطة الضم اإلسرائيلية يف الضفة الغربية: 

حو امتالك قدرة نووية ليس ألن هذا سيحول االنتباه عن تقدمها ن
حشد شرعية دولية عسكرية، بل ألنه سيجعل من الصعب على إسرائيل 

  خلطوات ضدها.
  بناء على ذلك، ليس هناك بالضرورة تعارُض بين كالم املسؤولين الثالثة

الكبار يف دول اخلليج بشأن مسألة الضم. الضم، إذا حتقق، لن يؤدي إىل 
وبين إسرائيل، لكنه بالتأكيد  قطع جارف للعالقات بين هذه الدول

سيؤذي القدرة على الدفع قدماً بتعاون علني. على الرغم من العالقات مع 
من الفلسطينية. مشاعر إسرائيل ليس يف إمكان دول اخلليج إدارة ظهرها لل

، على الرغم من عدم وجود تقدم سياسي بين إسرائيل ناحيتها
النزاع يسمح لها بالتركيز والفلسطينيين، فإن الوضع القائم يف ساحة 

  على مشكالت داخلية وخارجية أكثر إحلاحاً. 
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ولد نبيل عناين يف الريف الفلسطيني يف أربعينيات القرن 
املاضي، عندما كانت فلسطين تقف عند مفترق طرق مصيري. 
عاش مع عائلته أوضاعاً اجتماعية وسياسية صعبة، شاقاً 

الصعاب، يف جو عمّه الفقر طريقه يف الفن، على الرغم من 
واالضطراب السياسي، ومل يشكل فيه الفن أولوية وال طريقاً 
منطقياً نحو املستقبل. عاصر نبيل النكبة والنكسة وأسس مع 
زمالئه رابطة الفنانين التشكيليين الفلسطينيين يف السبعينيات 
التي كان لها األثر الكبير يف تشكيل مالمح احلركة التشكيلية 

سطينية احلالية. كان الفن بالنسبة إىل نبيل عناين نضاالً الفل
وحتدياً لالحتالل وتثبيتاً للهوية الفلسطينية. وخالل فترة 
االنتفاضة األوىل، انطلق مع بعض زمالئه إىل فضاءات التجريب 
واإلبداع التي أثرت يف األجيال الالحقة من الفنانين 

ت نبيل عناين شاهداً الفلسطينيين الشباب. ومن هنا جاءت مذكرا
على جوانب من التحوالت التي طرأت على اجملتمع الفلسطيني 
خالل العقود املاضية، وهي تسرد التاريخ من خالل كثير من 

 القصص الشخصية التي تروى بروح من الدعابة.


